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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 30 maart 2017 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, P. Lierman, 
G. Brys, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, G. Paelinck, E. Goddaert, J. Weyers, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd: Tony Bresseleers, ondervoorzitter; G. Maes, L. Smet, Stijn De Munck 
 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 02 maart 2017 

 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslagen  DC 24/02/2017 en 13/03/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  
 

3. Jaarverslag 2016 
 
Het jaarverslag over 2016 wordt overlopen aan de hand van het meegestuurde document. De 
jaarrekening werd eveneens meegestuurd. Het verslag werd in een andere vorm dan vroeger 
opgemaakt en moet aanleiding geven tot een vlottere lezing van het document. 
De activiteiten van Ibogem van het jaar 2016 worden in het eerste gedeelte meer in detail toegelicht. 
De financiële resultaten worden in het tweede gedeelte, de jaarrekening, uitvoerig besproken. 
Ibogem sluit het werkingsjaar 2016 af met een positief saldo van 308.419,50 EUR. Dit resultaat is 
vooral het gevolg van teruggave van belastingen na verkrijgen van de ruling voor de 
rechtspersonenbelasting. Het resultaat zal bestemd worden als over te dragen winst. 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en deze worden 
voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van vrijdag 28 april 2017. 
 

4. Lastenboek levering diesel GC 
 
Voor de levering van diesel voor de voertuigen op de groencompostering wordt momenteel samen 
gewerkt met Total. Hiervoor werd in 2014 een aanbesteding gehouden. Conform de wet op de 
overheidsopdrachten en om de marktwerking optimaal te laten spelen, wordt een nieuwe 
aanbesteding gehouden. Hiervoor werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
 
Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het lastenboek goed. 
 

5. Gunning ondersteuning transport 
 
Voor de ondersteuning van de eigen transportdienst werd een lastenboek opgemaakt. Bij de tweede 
publicatie was er maar 1 inschrijving. Bij nazicht van de offerte (nazicht meegestuurd in bijlage) kan 
besloten worden om de opdracht te gunnen aan Van Moer Hector en Zn uit Melsele. 
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Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord met het gunningverslag en de gunning aan Van Moer 
Hector en ZN.  

 
6. Examenverrichtingen polyvalent medewerker 

 
 

7. Standpunt P+MD zak 
 
De laatste weken is er in Vlaanderen veel te doen over de testprojecten voor de inzameling van 
plastic verpakkingen. Op het DC van 27/03 werd het standpunt ingenomen voor de invoering van de 
zak P+MD en geen bijkomende aparte zak. In de P+MD zak mogen alle verpakkingen van plastic 
oorsprong. Welke kleur die zak heeft maakt niet uit. De doelstelling is om de sorteerboodschap zo 
duidelijk mogelijk te maken voor de inwoners. Een bijkomende zak zal nog minstens even onduidelijk 
zijn bij de burgers. Bovendien zal een bijkomende zak een bijkomende ophaalronde vergen. Dit heeft 
impact op zowel de kosten als de mobiliteit. De testen in 6 gemeenten lopen ondertussen nog verder 
tot eind 2017. De andere IG’s van Oost-Vlaanderen hebben al beslist om voor de P+MD zak te gaan.  
 
Beslissing: de Raad van Bestuur beslist om te kiezen voor de P+MD zak (in het testproject is dat de 
paarse zak). 
 

8. Varia 
 
 

De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 4 mei 2017 om 17.30u in de 
vergaderzaal van Ibogem. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een volmacht 
te geven.   
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 

 


